
 :)روغن ماساژ( اکستکار پماد 

 زا که شود، می محسوب باال فرکانس با تهاجمی غیر خاص انرژی نوعی ،تکارتراپی، یک روش درمانی موثر برای فیزیوتراپی

 یک کارگیری به با که ،است نوین درمانی روند نوعی تکارتراپی. کند می استفاده مگاهرتز 1 و کیلوهرتز 033 بین های فرکانس

 این. شود می ها بافت داخل در گرما ایجاد باعث و شود می اعمال پوست سطح بر الکترود دو توسط( RF) رادیویی متناوب جریان

 ، مفاصل، عضالت و سلول ها،ها بافت ترمیم قدرت افزایش سبب دیده، آسیب مناطق به رسانی اکسیژن و خون جریان بهبود با گرما

، کاهش اسپاسم و انقباضات عضالت، گشاد شدن عروق، افزایش جریان خون موضعی، کمک به اکسیژن رسانی بهبودی روند در تسریع

 بیمار، بدن روی الکترودها دادن قرار از قبل .شد خواهدسریع، فعالسازی واکنش های سوخت و ساز و کاهش درد عضالت و مفاصل 

 اندرم ناحیه در بیمار پوست روی مستقیما پماد مقداری توان می درمان حین نیاز صورت در. شود می آغشته پماد به کامال ها آن سطح

 .کرد اضافه

 جانبی عوارض دارای معموال داروها این اما هستند، دسترس در مفاصل و عضالنی دردهای برای مسکن داروهای از ای گسترده طیف

 حالت داروها این است ممکن ازطرفی بوده، گوارش دستگاه خونریزی و تهوع حالت تنفسی، اختالالت آلودگی، خواب جمله از زیادی

 را پرعارضه و شیمیایی داروهای مصرف به نیاز توانند می و بوده ارزان و عارضه کم گیاهی های درمان. باشند داشته اعتیادآور

 کار هبو جهت روان کنندگی در تکارتراپی  بیماران در دردها تسکین ،زندگی کیفیت بهبود برای ها، روغن این با ماساژ. دهند کاهش

گیاهی و طبیعی و  %133با استفاده از روغن های  پماد تکار اکسموفق به تهیه و تولید  براین اساس البراتوار اکسی درم. رود می

 التهابی، ضد خواص دارای محصول، این فرموالسیون در موجود گیاهی های روغنشده است. بدون ایجاد هیچگونه عوارض جانبی 

 ،تکارتراپی در کنندگی روان جهتو باشند  می مفاصل و عضالنی دردهای مسکن و ویروسی ضد میکروبی، ضد اکسیدانی، آنتی

 می گیرد. قرار استفاده مورد فیزیوتراپی و درمانی ماساژ

 پماد ،است لغزنده و کننده روان مواد به مبرم نیاز دستگاه، لغزش و کنندگی روان درمانی، ماساژ فیزیوتراپی، هنگام در که آنجایی از

خصوصا برای جلوگیری از حساسیت های بیشتر و خاصیت بهبود دهندگی آن تهیه و فرموله گردیده است.  نیازها، این برای اکس تکار

جای روان  در تولید این محصول، از عصاره ها و روغن های گیاهی استفاده شده و در تکارتراپی، فیزیوتراپی و ماساژ درمانی به

 در حین استفاده، تاثیرگذاری آن را مشاهده خواهید نمود. با پایه آبی پاسخگوی نیاز بوده وکننده ها 

رموله شده با ف روغن فیزیوتراپی تکار اکس،. است گردیده تهیه پوست زیرین های الیه به مواد عبور برای باال تکنولوژی با این پماد،

 در و کردهرا فراهم  ها استخوان و ها تاندون عضالت، عمق مانند تر عمقی های قابلیت نفوذ به بافتانواع گیاهان طبی و دارویی، 

، کمردردهای عضالنی -شانه و آسیب های اسکتی کاهش دردهای گردن ودرد مفاصل، آرتروز، ، های موضعی تسکین درد و التهاب

 بوده و مؤثر بسیار خون گردش بهبود در اکس تکار پمادمزمن، کاهش اسپاسم های ماهیچه ای و انقباضات عضالنی و ... نقش دارد. 

عد از از این پماد می توان ب .کند می جلوگیری تکارتراپی از ناشی پوستی های آسیب از و باشد می پوست برای مناسبی کننده مرطوب

لیزردرمانی نیز استفاده نمود. همچنین به عنوان مرطوب کننده و رفع اختالالت پوستی مانند اگزما، پسوریازیس، سوختگی ها و سایر 

 معضالت پوستی مناسب می باشد.

 فیزیوتراپی تکار اکس: ترکیبات موجود در روغن ماساژ

 اولئوروپین،، A ،D ،E ،Kسرشار از ویتامین های ، روغن زیتون می باشد. این روغن ماد تکار اکسپیکی از روغن های استفاده شده در 

اسید و  دهای چرب اولئیک، اسیترول هااسیدهای چرب، تری گلیسیرید، توکوفرول، اسکوالن، کاروتنوئید، اس ،فالونوئیدها ،هان لیگنا

ای رفع از این روغن بر التهابی و آنتی اکسیدانی می باشد. ضدضدعفونی کننده، با خاصیت ضد میکروبی، و غیره  پالمیتیک اسید

 و نرم کننده استفاده می شود.کننده خشکی، اگزما، پسوریازیس، سوختگی و التهابات پوستی و به عنوان مرطوب 

 .دارد را آزاد های رادیکال پاکسازی توانایی و باشد می اکسیدانی آنتی اثرات دارای ها فنول پلی حضور واسطه به زیتون روغن

 ریترودیولا نظیر هایی ترپن تری داشتن دلیل به همچنین روغن این. دارد دردی ضد اثرات که باشد، می فنولی ترکیب یک اولئوکانتال

 توانند می چرب اسیدهای این که بوده، 3 امگا چرب اسیدهای حاوی زیتون روغن. باشد می التهابی ضد اثرات دارای اولئانولیک و

 ینا دارند، درد بروز در مهمی نقش ها پروستاگالندین. کنند مسدود را درد های گیرنده و ها نورون ولتاژ به وابسته سدیمی های کانال

روغن زیتون بدون ایجاد هیچگونه  .کند می اعمال را خود دردی ضد و التهابی ضد اثرات ها پروستاگالندین سنتز مهار با روغن

ماساژ با روغن زیتون، عوارض جانبی بر روی انواع پوست به خصوص پوست های حساس، آسیب دیده و خشک مناسب می باشد. 

 مطرح شود. دآرامبخش می توانبه عنوان مسکن و 

 مهار با و بوده کوئرستین فالونوئید ایدار، روغن هسته انگور می باشد. این روغن پماد تکار اکساز دیگر روغن های موجود در 

 .کند می اعمال را خود التهابی ضد خاصیت ها پروستاگالندین و التهابی های سایتوکین



 ایه ترپن دی دارایمی باشد. روغن رزماری  روغن فیزیوتراپی تکار اکسرزماری یکی دیگر از ترکیبات موجود در فرموالسیون 

 اثرات دارای که باشد، می اسید رزمارینیک و روزمانول ایزو و اپی رزمانول، کارنوزول، اسید، کارنوزولیک مانند فنولی

 ژهوی به فنولی ترکیبات واسطه به رزماری دردی ضد اثر. است دردی ضد و التهابی ضد اثرات جمله از مختلفی فارماکولوژیکی

 می نشان نتایج. باشد می موثر محیطی و مرکزی عصبی سیستم دو هر روی رزماری دردی ضد فعالیت و باشد می اسید رزمارینیک

، )اباگ) اسید آمینوبوتیریک گاما باشد، گابا و گلوتامیک اپیوئیدها، های مکانیسم واسطه به ،است ممکن رزماری دردی ضد اثر ،دهد

 ثراتا پروستاگالندین تشکیل سرکوب با رزماری. شود می محسوب پستانداران عصبی مرکزی عصبی سیستم اولیه کننده مهار یک

 اسپاسم و ای ماهیچه دردهای برای همچنین دهد، می افزایش را پوست زیر خون جریان رزماری. کند می اعمال را خود التهابی ضد

 .باشد می مفید

 ا،ه ائوزینوفیل روغن سیاهدانه دارای تانن، فالونوئید، می باشد. روغن ماساژ تکار اکسروغن سیاهدانه، یکی دیگر از ترکیبات 

 سیستم در اقعو اپیوئیدی رسپتورهای مستقیم تحریک مکانیسم واسطه بهو سایر ترکیبات مفید و مغذی بوده و  ها سیتوکین ها، اکسیدان

 هب ،است ممکن گیاه این دردی ضد فعالیت، اثرات ضد دردی بالقوه ای دارد. التهابی های واسطه بر آن مهاری اثر و مرکزی عصبی

این روغن همچنین دارای اثرات ضد  .باشند می دردی ضد خواص دارای ترکیبات این که، باشد آن فالونوئیدهای و ها تانن وجود علت

التهابی و مهار مسیر سیکلواکسیژناز و لیپواکسیژناز )مسیرهای موثر در ایجاد التهاب و درد( بوده و می تواند درد و التهاب را در 

 ای بدن به مقدار قابل توجهی کاهش دهد.مفاصل، عضالت و ماهیچه ه

، باعث افزایش سیتوکین های ضد التهابی مانند اینترلوکین و کاهش فاکتورهای دانه سیاه حاوی محصوالت که ،است داده نشان مطالعات

( شده و باعث ایجاد اثرات ضد التهابی، سرکوب آسیب های غضروف و استخوان TNF-αپیش التهابی مانند فاکتور نکروز توموری آلفا )

های  و به عنوان ماده ای موثر برای رفع درددر روماتیسم، بهبود آرتروز، محافظت از استخوان ها، کاهش تولید رادیکال های آزاد 

وغن ماساژ با قابلیت جذب و نفوذ باال استفاده می و عضالت به عنوان ر مفاصل ورم از بین بردن التهاب، عضالنی و استخوان ها و

 می کاهش را عضالت درد و بوده مفید رسانی خون و تقویت در و باشد می مفصلی و عضالنی دردهای فوری مسکن دانه سیاه شود.

 .شود شدن سرحال و جسمی هوشیاری موجب و بدن قوای بهبود باعث ،تواند می دانه سیاه روغن ماساژ. دهد

است. روغن کنجد حاوی پروتئین، لیپید، اسیدهای چرب لینولئیک اسید، اولئیک اسید،  پماد تکار اکسروغن کنجد از دیگر ترکیبات 

، ختلطاع پوست به خصوص پوست های چرب، مو سایر ترکیبات مغذی بوده، که برای انو توکوفرولپالمیتیک اسید، استئاریک اسید، 

از این روغن در بهبود و تسکین درد مفاصل و عضالت، آرتروز، با خواص مرطوب و دارای آکنه مناسب می باشد.  خشک، حساس

کنندگی، تسکین کنندگی، نرم و صاف کنندگی، مراقبت از بدن و بهبود عالئم آفتاب سوختگی استفاده می شود. ماساژ با این روغن به 

رفع درد، التهاب و ورم بوده و به سرعت به پوست نفوذ کرده و از طریق مویرگ ها  دلیل خواص نرم کنندگی، بهترین گزینه برای

 وارد جریان خون می شود.

 ای گسترده کاربردهای و آید می دست به زنجبیل گیاه ریشه از که ،باشد می بخش انرژی و ضروری های روغن ازروغن زنجبیل، 

 در تسکین دردهای عضالنی التهابی ضد عامل یک عنوان به طوالنی ای تاریخچه روغن زنجبیل .دارد آروماتراپی و سنتی طب در

 اصیتخ زنجبیل روغن، از بروز التهاب جلوگیری می کند. ها پروستاگالندین نظیر با مهار سنتز واسطه های التهابی روغناین  دارد.

 آرتروز و دردهای عضالنی ناشی از تمرینات ورزشیدرد  و داده افزایش را پوست در خون گردش میزان و دارد آرامبخش و مسکن

 می دهد.به طور قابل مالحظه ای کاهش  را

ترکیبات زیست فعال موجود . کاهش دهد را درد کمر و روماتیسم مفاصل، های آسیب عضالنی، دردهای تواند می اسطوخودوس روغن

 به سرعت از طریق پوست جذب می شوند و دردهای مزمن را کاهش می دهند. ،)لینالول و لینالیل استات( در روغن اسطوخودوس

نتی و آ ضد التهابیضدعفونی کنندگی، ضد انگلی، با خواص  روغن ماساژ تکار اکس در زردچوبه، از دیگر ترکیبات موثر موجود

پسوریازیس، اگزما، آکنه و اختالالت و التهابات پیشگیری و رفع بهبود دهنده زخم ها و سوختگی های پوستی، به عنوان  ،اکسیدانی

 و انياكسید آنتي اثر با زردچوبه لذا. هستند مفاصل درد ایجاد عوامل جمله از التهابي هاي آسیباز آنجایی که پوستی به کار می رود. 

 و اآلف زینجیبرن، فرار، روغن ،دارای ماده موثر کورکومینهمچنین زردچوبه . باشد موثر مفاصل درد كاهش در تواند مي التهابي ضد

 سیتوکین بیان و را داشته توانایی مهار فسفوریالز کینازبوده و نشاسته  و گلوكز فروكتوز، آرابینوز، جمله از دیگر مواد و تورمرین بتا

چ رفع رگ به رگ شدن، پیو برای با مهار نمودن تولید حد واسط های التهابی از ایجاد التهاب جلوگیری کرده  کرده و تنظیم را التهابی

، بدون ایجاد هیچگونه عارضه جانبی یا حساسیت و بهبود خشکی مفاصل خوردگی، تورم، التهاب و درد عضالت، ماهیچه ها و مفاصل

 تفاده می شود.اس پوستی

اسید روغن آرگان می باشد. روغن آرگان سطح باالیی از ، پماد تکار اکساز دیگر روغن های به کار برده شده در فرموالسیون 

ن ها، لسیتیاولئیک، اسید لینولئیک، اسیدهای چرب غیر اشباع، پلی فنول، توکوفرول، کاروتنوئیدها، استرول ها، اسکوالن ها، 



ی موجود ها فنول پلیو  توکوفرولو غیره می باشد.  ، هیدروکربن ها6، امگا 0، امگا کلسیم و منیزیم پتاسیم، آهن، روی، کادمیوم،

 در ستپو از و کرده خنثی را آزاد های رادیکالو  کنند می تحریک را سلولی بین روند خود اکسیدانی آنتی اثر با در پماد تکار اکس،

 می أثیرت التهاب روند بر که ترکیباتی ایکوزانوئیدها، سنتز دراین ترکیبات همچنین  .کند می محافظت آفتاب مضر اثرات برابر

کرده و از این طریق خواص ضد التهابی خود را نشان می دهند. این ترکیبات مهم و اصلی روغن ها، با اجزای بین  شرکت گذارند،

وز از بر و با خواص نرم و مرطوب کنندگیاتصال پیدا کرده و می تواند الیه محافظ روی پوست ایجاد کرده سلولی در سطح پوست 

کمبود اسید لینولئیک موجود در پوست، پوست را دچار آکنه، مسدود شدن  جلوگیری می کند. سوریازیس، اگزما و پخشکی پوست

منافذ، جوش های چرکی و سرسیاه می کند. لذا این اسید چرب محتوی روغن آرگان برای بهبود خواص پوستی و رفع آکنه و سایر 

و رفع اختالالت پوستی شده و در بهبود روماتیسم و سایر  ماساژ با این روغن موجب ایجاد آرامش جوش ها تاثیرگذار است.

 معضالت و بیماری های التهابی و مفصلی به سبب خاصیت ضد التهابی بالقوه موثر می باشد.

و  0، فیبر، کلسیم، امگا Eاین روغن غنی از ویتامین روغن بادام شیرین از اجزای مهم و تاثیرگذار موجود در فرموالسیون می باشد. 

باعث تحریک سیستم بویایی و تاثیر روی گیرنده های درد شده و با مهار آن گیرنده  ماساژ با روغن بادام،ترکیبات مغذی دیگر است. 

و با خاصیت آرامش بخشی آن، استرس و  جلوگیری می کندبه خصوص دردهای استخوان ها و عضالت های عصبی از ایجاد درد 

 کاهش. مولکول های فعال موجود در این روغن به راحتی جذب پوست شده و در رفع اسپاسم عضالنی، ا از بین می برداضطراب ر

و غیره، بدون ایجاد  سوختگیآرتروز،  روماتیسمی، آرتریت نوروپاتیک، درد جمله از مختلف های بیماری به مبتال بیماران در درد

ضد التهابی خود، می تواند از بروز التهاب و ورم مفاصل و عضالت این روغن با خواص عوارض جانبی بسیار موثر عمل می کند. 

 جلوگیری به عمل می آورد.

روغن سبوس برنج موجود در فرموالسیون، دارای پروتئین، اسیدهای چرب میریستیک اسید، پالمیتیک اسید، استئاریک اسید، 

می باشد. این روغن، عالوه بر تغذیه نمودن پوست و تامین  Eو   Bو ویتامین های  اوریزانول گامایک اسید، اولئیک اسید، ونآراشید

و مرطوب آنتی اکسیدانی  ضد التهابی، رای خواصموجود، دا Eو ویتامین  اوریزانول گامابه سبب حضور و حفظ سالمت آن، 

گیری می جلو ، خشکی، اگزما و پسوریازیسبنفشو آسیب های پوستی ناشی از اشعه ماورای از ایجاد آفتاب سوختگی بوده و کنندگی 

در رفع التهاب های مفاصل، برای انواع پوست ها، به خصوص پوست های حساس و آسیب دیده مناسب بوده و کند. این روغن 

 عضالت و ماهیچه ها کامال موثر می باشد.

 طریقه مصرف:

 ماساژدرمانیسونوگرافی و  ،فیزیوتراپی ،تراپی تکار در کننده روان عنوان به استفاده قابل

 توجه:

 خارجی استعمال

 .نیست دارو محصول این

 .شود نگهداری خنک و خشک جای در

 .دهید قرار کودکان دسترس از دور
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بهره برداري از سبوس برنج به عنوان منبع درآمد جانبي براي كشاورزان و تولید کنندگان برنج. مهناز جعفریان و صدف  .24

 طاهرپذیر. اداره كل استاندارد و تحقیقات صنعتي استان گیالن.

در  (Curcuma longa L .) فالح حسیني حسن, زحمتكش محسن, & حقیقي مسعود. مروري بر کاربرد گیاه زردچوبه .25

 .طب سنتي و مدرن

احمدی, ماندانا, مهدوی, حسین, & حدادی. )8312(. فرموالسیون گیاهی تسکین دهنده دردهای عضالنی بر اساس یافته  .26

 .های طب سنتی. بیهوشی و درد, 9)8(, 9-1

عمرانی, ملیکه سادات, همتی, خدایار, سیفی, & اسماعیل. )8316(. تاثیر فصل برداشت و مکان رویش برگ روی برخی  .27

 .مواد ثانویه ژنوتیپ های زیتون بومی در استان گلستان. فیزیولوژی محیطی گیاهی

 

 

 

 

 


